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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ENTIDADES DE BASE  1 

DCE UFGD 2 

DATA: 13/03/2019 3 

ATA 4 

Às 17 horas, na sede do DCE-UFGD, foi realizada a primeira chamada para verificar a 5 

quantidade de centros acadêmicos (CAs) presentes para instauração da reunião do conselho 6 

de entidades de base (CEB), porém sem quórum mínimo atingido. Considera-se para efeitos 7 

de quórum a existência de 22 centros acadêmicos ativos na UFGD. Em segunda chamada, 8 

às 17 horas e 19 minutos, foi verificada a presença de onze centros acadêmicos, sendo Centro 9 

Acadêmico de Geografia Mário Geraldini (CAGEO), Centro Acadêmico de Agronomia de 10 

Dourados (CAAD), Centro Acadêmico de História de Dourados (CAHisd), Centro Acadêmico 11 

de Relações Internacionais Celso Amorim (CARI), Centro Acadêmico de Ciências Sociais 12 

Florestan Fernandes (CACISO), Centro Acadêmico de Engenharia Civil (CAEC), Centro 13 

Acadêmico de Psicologia (CAPsi), Centro Acadêmico de Medicina Camilo Ermelindo da Silva 14 

(CACES), Centro Acadêmico de Engenharia de Produção (CAEP), Centro Acadêmico de 15 

Direito Águia de Haia (CAAH), Centro Acadêmico de Engenharia de Aquicultura (CAEAq), 16 

superando um terço de CAs presentes e instaurando-se, portanto, a reunião do CEB em 17 

caráter deliberativo. Eu, Carlos Eduardo Gonzaga (DCE), me dispus a escrever a ata e Iara 18 

Cardoso (CAGEO/DCE) assumiu a coordenação das pautas. Pauta 1. Aprovação da ata da 19 

última CEB. Iara Cardoso (CAGEO/DCE) pôs em votação a aprovação da ata da última CEB, 20 

realizada em 04-12-18. Ata foi aprovada por todos os CAs, sem votos contrários ou 21 

abstenções. Pauta 2. Prestação de contas e aprovação. Rodrigo Bernardes (DCE) fez a 22 

leitura da primeira prestação de contas da gestão, referente aos meses de dezembro, janeiro 23 

e fevereiro, e informou, também, que a mesma estará disponível no site do DCE para 24 

verificação; em resumo, a gestão Embarque na Luta recebeu R$ 1.306,00 em sua posse, teve 25 

R$ 2.500,00 de entradas e R$ 1.126,00 de saídas, resultando num saldo de R$ 2.679,00. 26 

Então, Iara Cardoso (CAGEO/DCE) pôs em discussão. Sem discussões, a mesma  solicitou 27 

votação para aprovação. Prestação de contas aprovada por todos os CAs, sem votos 28 

contrários ou abstenções. Pauta 3.  Indicações para comissões e órgãos colegiados. 3.1 29 

Eleição para representantes discentes. Franklin Schmalz (DCE) abriu a pauta comentando 30 

sobre a composição e a função dos conselhos, citando que os mandatos do último ano se 31 

encerram ao final do mês de março. Comentou, também, que a Diretoria do DCE sugere que 32 
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os próximos representantes discentes sejam eleitos e que a Reitoria da universidade 33 

disponibilizou a COIN para que o processo eleitoral seja realizado online. Em discussão, 34 

Wanderson da Costa (CAEAq), Ana Elisa Rodrigues (CARI), Iara Cardoso (CAGEO), Carlos 35 

E. Gonzaga (DCE) e Letícia Garcia (CACES) comentaram sobre suas participações nos 36 

conselhos durante o último ano, relembrando a importância, a organização e os tipos de 37 

discussões que ocorriam em cada conselho. Matheus Hendrickson (C. Econômicas) comentou 38 

sobre os prazos de uma eleição online, questionando sobre o tempo disponível para as 39 

campanhas. Franklin (DCE) respondeu que uma comissão poderia ser formada para avaliar 40 

os prazos e as regras da eleição. Após discussão, Iara Cardoso (CAGEO/DCE) pôs em 41 

votação aos CAs aprovarem que o DCE organize a eleição dos representantes discentes para 42 

os conselhos superiores, sendo esta online, com suporte da COIN, com acompanhamento e 43 

regras estabelecidas por uma comissão indicada nessa CEB. A proposta foi aprovada por 44 

todos os CAs, sem votos contrários ou abstenções. Em seguida, Iara Cardoso (CAGEO/DCE) 45 

perguntou quem dos presentes gostaria de participar da Comissão da Eleição de Discentes 46 

para os Conselhos Superiores. Franklin Schmalz, Rayssa Pedroso e Yuri Além se 47 

autoindicaram. Iara Cardoso (CAGEO/DCE), então, pôs em votação aos CAs a aprovação 48 

desses nomes. Todos os CAs aprovaram a composição da comissão, sem votos contrários 49 

ou abstenções. 3.2 Câmara de Ensino. Franklin Schmalz (DCE) informou que foi solicitado 50 

ao DCE a indicação de nove membros/as para a Câmara de Ensino e que a diretoria escolheu 51 

ouvir as sugestões dos CAs durante esta CEB. Após discussão sobre a funcionalidade da 52 

câmara, Iara Cardoso (CAGEO/DCE) abriu espaço para candidatura de nomes. Wanderson 53 

da Costa, Rickymias Queiroz, Iara Cardoso, Maria Augusta Haddad, Tuanny Trindade, Lucas 54 

Paniagua, Mateus Araújo, Tainan Fabbri e Yuri Além se dispuseram a compor. Em seguida, 55 

Iara Cardoso (CAGEO/DCE) pôs em votação aos CAs a aprovação dos nomes. Então, todos 56 

os CAs aprovaram, sem votos contrários ou abstenções. Pauta 4. Consulta Prévia para 57 

Reitoria. Iara Cardoso (CAGEO/DCE) contextualizou os presentes sobre o processo de 58 

consulta prévia da reitoria que teve votação no dia anterior, 12/03/2019. Lara Azambuja (DCE), 59 

membra discente da Comissão de Consulta Prévia (CCP), informou que no dia seguinte 60 

haveria a reunião final da comissão e que, em seguida, seria enviado o resultado para 61 

apreciação do Colégio Eleitoral. Franklin Schmalz (DCE), então, comentou sobre os próximos 62 

passos, desde a votação no Colégio Eleitoral, encaminhamento para o MEC e aprovação do 63 

Presidente da República. Em discussão, foram lembradas das denúncias encaminhadas pelo 64 

DCE a CCP e a ouvidoria, nas quais continham informações recebidas pelo DCE de que 65 
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professores estavam utilizando seu cargo institucional para orientar votos dos estudantes, sem 66 

respeitar, portanto, a regra da impessoalidade na administração pública. Ao fim, foi sugerido 67 

que todos e todas acompanhem de perto as próximas etapas da eleição para reitoria. Pauta 68 

5. Sede do DCE. Iara Cardoso (CAGEO/DCE) comentou sobre a nota publicada pela Diretoria 69 

do DCE no dia 07/03/2019, a qual respondia a carta que citava a sede do DCE e estava 70 

assinada pelo Centro Acadêmico de Agronomia de Dourados e endereçada a Chapa 02 – 71 

UFGD em Ação, que concorria a consulta prévia para a reitoria da universidade. Em 72 

discussão, Julia Juliotti (Letras) falou sobre a situação de sucateamento generalizado em que 73 

os espaços físicos da universidade se encontram e que reclamar apenas das pichações ou 74 

sujeiras na sede do DCE era total hipocrisia. Wanderson da Costa (CAEAq) falou que, apesar 75 

da carta citar que foi apoiada pelas entidades estudantis da FCA, o CAEAq não foi consultado 76 

e que, mesmo se fosse, não assinaria a carta pois reconhece as más intenções da mesma. 77 

Iara Cardoso (CAGEO/DCE) falou que o problema de uso de drogas não deveria ser reduzido 78 

ao uso na sede do DCE, mas que poderia haver um debate maior sobre descriminalização no 79 

país e que, apesar de assinar a carta, o CAAD não costuma participar dos espaços e das 80 

reuniões propostas pelo DCE, não reconhecendo, então, os esforços feitos pela diretoria, 81 

desde a gestão anterior, Solte a Voz, para melhorar a estrutura física da sede, empenhando 82 

disposição e recursos próprios, além das faxinas e propostas de uso mais frequente do espaço 83 

físico. Matheus Hendrickson (C. Econômicas) falou que a ideia de retirar a sede do DCE 84 

daquele local era antiga e frequentemente lembrada por professores da FCA, sendo, então, a 85 

carta apenas uma tentativa de criar um caso político para, enfim, realizarem tal ato. Ana Elisa 86 

Rodrigues (CARI) falou que a sede do DCE UFMS foi retirada dos alunos de forma arbitral, 87 

sem respeito a história do movimento estudantil, e que os e as estudantes da UFGD não 88 

poderiam deixar acontecer o mesmo com a sede do DCE UFGD. Franklin Schmalz (DCE) 89 

falou que a Diretoria do DCE sempre esteve disponível para diálogo com todos os centros 90 

acadêmicos e que o CAAD poderia ter discutido tal questão antes de elaborar tal carta. Neder 91 

Lima (CAAD) falou que responderia às inquietações representando o CAAD; falou, então, que 92 

a carta foi escrita com um possível apoio dos estudantes do curso de agronomia, pois a sujeira 93 

do espaço os incomodava e que o espaço pertencia, anteriormente, à Faculdade de Ciências 94 

Agrárias; falou, também, que os estudantes do curso de agronomia não participam dos 95 

espaços e reuniões propostas pelo DCE pois enxergam o local apenas como ponto de 96 

consumo de drogas, mas elogiou os esforços da diretoria do DCE de preencher as comissões 97 

da universidade e de se fazer presente como representação discente, apesar de faltar 98 
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transparência em relação as contas do DCE. Franklin (DCE) falou que a carta feriu a 99 

autonomia do DCE, pois propunha que a “localidade da sede fosse repensada” sem qualquer 100 

diálogo com a Diretoria ou os e as demais estudantes; falou também que, mesmo com a 101 

discussão aberta, o Neder não se manifestou durante a pauta da prestação de contas e, 102 

portanto, seu questionamento naquele momento não era mais adequado. Vitória Belo (DCE) 103 

lembrou que todas as reuniões do DCE são documentadas e que esses documentos podem 104 

ser acessados através do site; também falou que o DCE faz parte do movimento estudantil 105 

como uma representação de vários cursos, não podendo apenas o ponto de vista dos/das 106 

estudantes de agronomia serem relevados. Iara Cardoso (CAGEO/DCE) lembrou que a 107 

reitoria da universidade não atendeu aos pedidos da Diretoria do DCE de reforma e de 108 

oferecer serviço de limpeza da empresa terceirizada, como ocorrem nos outros espaços da 109 

universidade, e que a saída da Diretoria do DCE, então, foi empenhar recursos próprios para 110 

reformar a estrutura elétrica, pintura e faxineira para tentar manter o espaço adequado para o 111 

uso de lazer, cultura, apresentação de trabalhos e reuniões, com todos esses esforços 112 

documentados em atas e prestações de contas anteriores. Allana Pedroso (Eng. Produção), 113 

Raynne Serafim (Eng. Produção), Matheus Hendrickson (C. Econômicas), Rayssa Pedroso 114 

(C. Sociais) e Lara Azambuja (DCE) falaram sobre o movimento estudantil e a importância de 115 

manter autonomia perante os docentes, em propor diálogos sobre os assuntos que inquietam 116 

os discentes, sejam eles dos mais diferentes cursos, e de agir com maturidade ao representar 117 

qualquer entidade do movimento estudantil. Maria Augusta Haddad (DCE) falou que não leu 118 

na carta sobre a realização de uma assembleia estudantil para ouvir o pensamento de 119 

todos/as as discentes antes de redigir a carta e que esse é, normalmente, o primeiro passo 120 

antes de um encaminhamento. Neder Lima (CAAD) falou que o movimento estudantil não é 121 

capaz de representar a todos, mas sim a maioria, mas que não realizou assembleia estudantil 122 

para formalizar a demanda, pois ouviam reclamações informais sobre o DCE desde o episódio 123 

de quebra de uma vidraça de um laboratório da FCA, ocorrido em 2017. Após a discussão, 124 

então, Franklin (DCE) e Iara Cardoso (CAGEO/DCE) propuseram que o CAAD formalize suas 125 

demandas para o DCE em uma reunião a ser combinada posteriormente. Pauta 6. Calendário 126 

de eventos. Franklin Schmalz (DCE) informou que o calendário de eventos do mês de março 127 

será divulgado nas redes sociais e sites do DCE, como tem ocorrido; lembrou que os mais 128 

próximos serão um sarau no dia 14/03, reunião com os sindicatos da cidade, tendo em pauta 129 

a reforma da previdência. Pauta 7. Demanda dos centros acadêmicos. Não houve 130 

discussão nesta pauta. Às 19 horas e 03 minutos foi encerrada a reunião extraordinária do 131 
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conselho de entidades de base e, sem nada mais a relatar, eu, Carlos Eduardo Gonzaga, lavro 132 

esta ata e anexo a ela a lista de presença; ambas estarão disponíveis no site do DCE UFGD 133 

nos próximos dias. 134 




